
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROZTOKY 
Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky   

tel.: 220 400 211    e-mail: mu@roztoky.cz    datová schránka: ticbbnc     www.roztoky.cz  

 

ODBOR FINANCÍ 
 

IČO: 24 16 10       

DIČ: CZ – 00 24 16 10        

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky Ústředna: 220 400 211 

Číslo účtu: 5607272339/0800 

 

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku pro cizince, který má 

ve městě Roztoky povolený pobyt 
za provoz obecního systému odpadového hospodářství 

na území města Roztoky  

 

Poplatník : 

Příjmení a jméno fyzické osoby–cizince, který má ve městě Roztoky pobyt: 

 

 

Rodné číslo- pokud bylo přiděleno , datum narození. 

 

 

Adresa pobytu (obec, ulice, č. orientační, č. popisné, PSČ) : 

 

 

Telefon, e-mail : 

 

 

Ubytovatel (obec, ulice, č. orientační, č. popisné, PSČ) 

 

 

 

Druh pobytu :* 

 

  trvalý – na základě povolení  

  přechodný (delší než 90 dnů) – na základě povolení 

  přechodný (pobyt na území ČR delší 3 měsíců) 

  mezinárodní ochrana – podle zákona upravujícího azyl 

  dočasná ochrana– podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců 

Vznik / změna / ukončení /** pobytu : 

Ode dne : 

 

 

 

Důvod : 

 

 

 

 

 

Přiložené listiny : __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROZTOKY 
Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky   

tel.: 220 400 211    e-mail: mu@roztoky.cz    datová schránka: ticbbnc     www.roztoky.cz  

 

ODBOR FINANCÍ 
 

IČO: 24 16 10       

DIČ: CZ – 00 24 16 10        

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky Ústředna: 220 400 211 

Číslo účtu: 5607272339/0800 

 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a podle skutečnosti a že jsem si vědom/a důsledků 

v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 

 

       podpis                        datum                         

   

 

 

   

 

u nezletilých poplatníků podpis zákonného zástupce, včetně jeho jména, příjmení, data narození 

a adresy 

pobytu  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                     
Vyplněný formulář můžete doručit osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu: Město Roztoky , Finanční 

odbor, nám. 5 května 2, Roztoky 252 63, nebo e-mailem s připojeným uznávaným elektronickým podpisem na 

pozivilova@roztoky.cz, nebo mu@roztoky.cz či datovou zprávou, podepsanou uznávaným elektronickým 

podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se 

lze přihlásit do jeho datové schránky. 

 
*  křížkem označte příslušný druh pobytu 

** nehodící se škrtněte 
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